
Szöveges beszámoló a SPECHEL 2012-es tevékenységeiről 
 
Januártól júniusig a már hagyománykent emlékezhető havi „Simply English Acoustic 
Workshop”-okot tartattunk a Nevelők Háza Egyesületébe, ahol tagegyesület a SPECHEL. A 
nyári szünet után, a havi események belefonódtak a British Autumn rendezvénysorozatba. 
Az idén a SPECHEL újra vállalta ez esemény teljes szervezését.   
 
Szöveges beszámoló a SPECHEL általános iskolásoknak szánt műsorokról. 
 
2012. május 29-én és június 8-án valósultak meg.  
 
Május 29-én a legtöbb gyereket a nagyon aktív Jurisics Iskola tanárnője, Szász Jánosné 
Gabriella toborozta, bár máshonnan is voltak koncertlátogatók, például több kisgyermekes 
szülök, köztük egy angol-magyar házaspár elhozta kétnyelvű kisgyerekeit. A koncert a 
SPECHEL (mint tagegyesület) bázisában zajlott le, a Civil Közösségek Házában, a 
nagytermében.     
 
Eredetileg azt az egy koncertet terveztünk, a korábbi időpontra, de az igény túllépte a (tavaly 
használt) terem nagyságát, így ajánlottunk a nagy létszámmal érdeklődő „Kettes” Deák F. 
gyakorló iskolának egy második időpontot. Ezt később tovább is módosították, június 14-ről 
június 8-ra, és a Civil Közösségek Háza helyett saját sporttermükre. Bár ez az akusztikát és a 
hangulatot lényegesen megváltoztatta, alapvetően sikeresnek kell vélni, mivel kb. 60 gyerek 
helyett majdnem egy teljes iskolának szólt. Azért is tudtuk vállalni a második fellépést, mert 
Projektnap volt az iskolában, tudták részben támogatni az eseményt: így két koncertet 
tartottunk másfél árán, amit szívesen tettünk, mivel ez maximálisan megegyezik a SPECHEL 
Angol és Magyar Kulturális Egyesület profiljával.  
 
Támogató: Pécs Polgármesteri Hivatal (a polgármesteri keretből)  
 
Szöveges beszámoló a SPECHEL által szervezett „Brit Ösz”-ről (A Dickensian Autumn). 
 
Az idén másodszor a régi őszi „Brit Napok” „Brit Ősz”-re volt átalakítva. Mivel 2012 az angol 
regényíró, Charles Dickens születése 200-ik évfordulója, azt vettünk főtémának.   
 
A támogatás révén végre lehetővé vált, hogy több világszerte ismert szakembert belevonjak 
az eseménysorozatba és hogy Pécs különleges karakterét mint egyetemi város figyelembe 
vegyem: az idéni helyszínek a Néprajz Múzeum, a PTE BTK, a Leőwey Klára Gimnázium, A 
Zsolnay Kulturális Negyed E78-os épülete és a Bóbita Bábszínház. 
  
szeptember 26. Dickens and Ale. Simply English and Ferenc Takács 
Néprajz Múzeum.  
 
Tiszta véletlen volt, hogy júniusban jelen voltam a Néprajz Múzeum  időszaki söröskorsó  kiállítás 
megnyitón. Ott helyben támadt az ötlet, hogy egy sörrel kapcsolatos dal- és próza estét lehetne 
szervezni. Felvetettem az ötletet a múzeum igazgatójával, és nagyon könnyen sikerült betervezni a 
váratlan plusz eseményt, szeptember végén, mint a British (Dickensian) Autumn első eseménye. Dr. 
Páva Zsolt, Pécs polgármesete (aki a „Brit napok” alapítója és a SPECHEL tiszteletbeli tagja) nyitotta 
az estét és egyben a teljes rendezvénysorozatot. A Pécsi Sörgyár nagyon feldobta az estét – bár a sör 



nélkül is elég jól ment volna, barátunk Takács Ferenc próza olvasással, Dickens művei részleteiből. A 
Feri kétszer fellépett a Simply English-sel a British Autumn folyómán – a második alkalom volt a 
„Dickens Karácsony” koncertűnk, ami zárta a rendezvénysorozatot. 
 
Vissza térve a kronológiára:  
 
október 3 
Most már hatodszor ment a szavalóverseny Baranya megye középiskolásoknak, október első hétfőn . 
Szokás szerint a két feladat tematikus volt. Meglepődtek a tizenévesek, amikor nem csak Dickens 
próza részleteket kellett szavalni, hanem a verseiből is. (Jogoson és intelligensen is kritikusok voltak – 
a versírás nem volt az író erős pontja! Szokás szerint a Leőwey Klára Gimnázium volt a házigazda. Sok 
iskola vett rész, közülük nem-pécsi. Egy Janus Pannonius Gimnázium tanulója megnyerte az első díjat 
– egy nyelviskola kurzust Angliában, a non-profit SOL (Sharing One Language) nyelviskolában. A SOL 
dotálta a kurzust és a szállást, a Devon-Baranya Friends Association pedig az útiköltséget. Ez volt a 
harmadik alkalom, hogy ez lett az első díj. 
 
Októberben jött az idén meghívott vendégzenészünk és előadó, Dave Townsend, aki a Viktórián-kori 
populáris zene egyik nagy szakembere. Két feladattal bíztunk – hogy a Pécsi Tudományegyetemen 
tartson egy nyilvános előadást a korabeli zenevilágról, és hogy egy esti műsort adjon elő. Ezzel, 
korábbi évekhez hasonlóan, olyan embernek kifizettünk az utat, itteni létet, kis gázsit, aki mind az 
egyetemi pódiumon, mint a koncert színpadon is otthon találja magát. Az esti koncerten a Simply 
English játszott mint házigazda, a Dave szólózott, aztán együtt játszott a feleségével, aki kikísérte 
Magyarországra, majd a végén öten játszottunk a Dickens és a Viktória királynő után nevezett kornak 
a zenéjét. A Dave közben felvidította a közönséget egy kis meglepetéssel, a Monti Csárdással, mesteri 
módon előadott a concertinán.  
 
Ez a koncert azért is fontos volt, mert előzetes tárgyalás eredményként a British Autumn ingyen 
kapott koncerthelyet a Zsolnay Kulturális Negyedben, ennek a koncertnek, még kettő karácsonyi 
koncertnek, és egy nemzetközi konferenciának is. A kétnapos Dickens 200 – Text and Beyond 
konferenciának égy része volt egy esti előadás: először a Bóbita Bábszínház előadta két Dickenssel 
kapcsolatos balladát, melynek zeneje a Simply English előre készítette egy hangfelvételt, aztán a brit 
Magic Circle díjnyertes bűvész Ian Keable, aki a konferencián is tartott előadást, tartott egy dickensi 
bűvész est. (Kutatásaim révén kiderítettem, hogy a Dickens lelkes bűvész volt, az Ian Keable pedig 
utána nézte azokat a trükköket, amelyekkel a Dickens szórakozta baráti körét, gyermekeit, és egy 
nagyon élvezetes műsort adott elő. 
 
A konferencián a Magyarországi résztvevőken és az Ian Keable-an kívül, vendégünk volt a világszerte 
ismert Dickens szakember, Michael Hollington. Két nap alatt (péntek délután és szombat délelőtt) tíz 
előadás szólalt meg.  
 
Összesen, akkor, kilenc esemény volt. Ahhoz kell külön emlegetni két dolgot. A Zsolnay Kulturális 
Negyed segítsége nélkül, nem valósült volna meg, viszont mi adtunk (ha beszámolunk a Bóbitával 
együtt szervett estét) négy nyilvános programot. Az ingyen gyerek karácsonyon kívül (ott telt ház 
volt, 300+ gyerekkel) a koncertek belépősek voltak, a belépőt az intézmény kapta (SPECHEL Egyesület 
tagjainak ingyen volt a belépés). 
 
Még nincs befezezve a British Autumn. Körülbelül 150,000 HUF nincs elköltve, mivel tervünk szerint 
majd megjelenik egy kötetet a konferenciáról. Ez elégi szokatlan formában fog megjelenni, bár nem 
egy teljesen új ötlet – egy kombinált nyomtatott és CD-Rom kiadás lesz, részben, mert olyan 
lábjegyzetek is lesznek, amelyek zenei jellegű. A szervezet terve, hogy a közeljövőben megjelenik. 
 



 

A 2012-es British Autumn részvevői, támogatói: 
 
dr. Andrew C. Rouse és a  SPECHEL Egyesület, mint szervező 
A Simply English Együttes 
A Takács Ferenc színész és egyetemi tanár 
A Leöwey Gimnázium 
Béresné Timár Andrea és a Leöwey Gimnázium angolszakos tanárai és gyerekei 
dr. Najbauer Noémi, szavalóversény zsúri tag 
Dave Townsend, egyetemi előadás és koncert, feleségével 
dr. Hartvig Gabriella, angol-magyar fordítások 
Babarci Bulcsú, grafikák, 
Lovas Ábel, honlap 
Ian Keable, bűvész és Dickens kutató, Michael Hollington, Dickens kutató, és a Dickens 200 

konferencia részvevői 
Sramó Gábor és a Bóbita Bábszínház bábosai, bábkészítői, stb. 
Gergely Éva, a Zsolnay Negyed felelős kapcsolata 
 
dr. Páva Zsolt, a Brit Napok ötletadója és „atya” 
A Pécsi Sörgyár, Vert József 
Sharing One Language Language School 
A Devon-Baranya Friends Association 
Márta István , a Zsolnay Kulturális Negyed 
Szász Gabriella: segítség a gyermek karácsonnyal. 
 
A fenti eseményekhez a SPECHEL tagoknak ingyen belépése volt. Azon kívül, tartottunk külön 
novemberi klubestet. 
 
Martonfa. 2013-03-07 
 

Andrew C. Rouse 
(SPECHEL elnöke) 


